
 

 Středa 26.10. 

1600 hodin 

    Angry Birds 
 Na ostrově žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až 

na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 

neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji 

partičku neoblíbených outsiderů, kteří ostrov musí 

zachránit před záhadnými zelenými prasaty.  

 Animovaná komedie, 101 minut. Vstupné 40,- Kč.                                                                                                                                                                      
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Polednice 
 Přestože titul odkazuje ke slavné básni, inspirace pro 

příběh zasazený do současnosti je velmi volná. Eliška 
s malou dcerkou se po letech vrací do rodné vesnice svého 
muže. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i 
setkání s místní podivínkou, která ve své pomatené mysli 
vleče tíhu vlastního neštěstí.   

 Horor, 90 minut, ČR. Nevhodné do 12 let. Vstupné 60 Kč.                                                                                                                                                                      

   Cesta do fantazie 
 Film pro všechny, kterým někdy bylo deset. Desetiletá 

dívka vypráví o cestě do světa roztodivný duchů, bůžků a 
strašidel, o cestě do fantazie, kde se nesvádějí bitvy a kde 
se nesváří dobro se zlem, ale kde vše dýchá, roztodivností, 
hravostí a nápaditostí. 

 Animovaný, Japonsko, 124 minut. Vstupné 40 Kč.                                                                                                                                                                     

  Středa 12.10. 

1900 hodin 

 

          Až na severní pól 
 Patnáctiletá Saša je dcera bohatých rodičů v Rusku 19. 

století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého 
dědečka, významného vědce a polárníka, který se nevrátil 
ze své poslední expedice, na které se pokusil dobýt 
severní pól. Saša uprchne z domova a je odhodlaná 
dědečka najít, i kdyby měla dojít až na severní pól.  

 Animovaný, 81 minut. Francie. Vstupné 40 Kč.                                                                                                                                                                      

 Neděle 16.10. 

1600 hodin 

  Neděle 2.10. 

1600 hodin 

    Teorie tygra 
 I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář Jan už toho má 

dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly 
síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho 
životě, stáří a nakonec i o tom, jak bude pohřbený.  A tak 
se k jeho neštěstí o něj starala podle své představy o jeho 
štěstí. 

 Tragikomedie, 101 minut, ČR. Přístupné. Vstupné 60 Kč. 

  Středa 19.10. 

1900 hodin 


